
Takster for CSU Holbæk - i kalenderåret 2021. 

Byrådet har med virkning pr 16/12 2020 vedtaget nedenstående takster. 

STU takster 
 

 Takst 0 
Modulbaseret STU  

Takst 1  Takst 2  Takst 4  Takst 5  Takst 6  

Dag = kr. 397  
Mdr. = kr. 12.075 
År = kr. 144.905  
(excl. transport)  
 

Dag = kr. 554 
Mdr. = kr. 16.851 
År = kr. 202.210 
(excl. transport)  

Dag = kr. 654  
Mdr. = kr. 19.893 
År = kr. 238.710 
(excl. transport)  

Dag = kr. 905 
Mdr. = kr. 27.527 
År = kr. 330.325 
(excl. transport)  

Dag = kr. 1.012  
Mdr. = kr. 30.782 
År = kr. 369.380 
(excl. transport)  

Dag = kr. 1.073 
Mdr. = kr. 32.637 
År = kr. 391.645 
(excl. transport)  

Unge som er i fem 
dages praktik. 
 

Undervisningsdage 
kan tilkøbes*  
 

 

      

Hertil kommer betaling for specialpædagogisk bistand til de elever, der har behov, som ligger udenfor 
forpligtigelsen i henhold til STU. 

 
*Tilkøb til modulbaseret STU 
  Takst pr. dag. 

 (excl. transport)  
Takst pr. mdr. 
(excl. transport)  

Årstakst 
(excl. transport)  

Grund takst 2021 uden undervisning/kun praktik:  kr. 397  kr. 12.075  kr. 144.905  

Tilkøb - enkeltdage på skolen, med undervisning (excl. transport)     

1 fremmødedag med undervisning pr. uge. tilkøbspris:  kr. 31,40 kr. 955,08  kr. 11.461,00  

2 fremmødedag med undervisning pr. uge. tilkøbspris:  kr. 62,80  kr. 1.910,17  kr. 22.922,00  

3 fremmødedag med undervisning pr. uge. tilkøbspris:  kr. 94,20  kr. 2.865,25  kr. 34.383,00  

4 fremmødedag med undervisning pr. uge. tilkøbspris:  kr. 125,60  kr. 3.820,33  kr. 45.844,00  

5 fremmødedag med undervisning pr. uge. tilkøbspris:  kr. 157,00  kr. 4.775,42  kr. 57.305,00  

 

 

Generel for alle takster gælder: Alle takster er opgivet pr. dag og der opkræves for 365 dage om året. 
Taksterne reguleres 1 gang årligt i januar mdr.  
I forbindelse med udmeldelse er der løbende mdr. + 1 mdr. i opsigelsesvarsel og altid ved udgangen af en 
måned, dog kan en elev ikke opsiges med virkning pr. 30. juni i kalenderåret.  

Transportudgifter vil blive faktureret særskilt og opkræves af CSU Holbæk. 

 


